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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
ض حناول من خالل هذه اCراسة ٕابراز بع

مفاهمي وخصائص مصطلح البوليفونية، ا`ي طرحه 
، وتطبيقها عىل "ميخائيل lختني"املنظر الرويس 
لعبد هللا حامدي، وكيفية " تفنست"أالمنوذج الروايئ

توظيفها داخل هذا املنت، مع تبيان ٕان اكنت هذه 
الرواية، فعال اسـتطاعت ٔان تسـتوعب مج| هذه 

l عتبار هذه أالخرية االٓليات إالجرائية للبوليفونية
جتسدت يف شلك ٔامناط حوارية، اكن من وراء 
طر�ا كرس ٔاحادية الصوت داخل العمل الروايئ، 
وحماو� ٕاعطاء انفتاح وتعددية يف الكتابة الروائية 

  .كتحول جديد لهذا النوع
        ::::اللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحيةاللكامت املفتاحية

البوليفونية، احلوارية، الرواية، اخلطاب الروايئ، تعدد 
 أالصوات

  
 

 

 

Abstract: 
We are trying through this study to 

highlight some concepts concerning 

poliphony،which was suggested by the 

russain lecturer Micheal Bakhtin،and 

to applied poliphony on the novel of 

"tvensent " ،  by Abd Allah Hamadi. 

Also,we are trying to find out how it is 

employed inside this body of literature 

novel،and whether this novel could 

really absorb the set of the paretic al 

mechanisms of polyphony because 

this latter is embodied in the 

conversational patterns in order to 

break the singularity of monophony 

inside the novel ،that is to 

providopeness and varcety in the 

writing of the novel as a new 

trasformation to this subgenre 
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        ::::قدمةقدمةقدمةقدمةــــمممم
ٕان اخلطاب الروايئ فضال عن كونه غري هنايئ ويوجد قيد التكوين و�ك�ل حسب 

املرفولوجيا وبتكيفه مع ضغوط القيود  مبرونتهفهو يمتزي  ،"MikhailBakhtin" "ميخائيل lختني"
والبينوية للغة الطبيعية، هذا أالمر ا`ي هيبه القدرة عىل استيعاب مج| التغريات اليت قد تطرٔا  التميية

عىل الظاهرة اللغوية وأالسلوبية، فقد ٔاحضت الرواية جنسا متفتحا عىل ثقافات عديدة ومعيقة بقدر 
 ٔاهنا صارت مزجيا من لغات ؤاساليب عدة تتحمك يف بناهئا الفين، حىت ٕان معق التفكري إالنساين، كام

نظرية أالدب مل تسـتطع ٔان حتمك قبضهتا عىل هذا الفن وتضع À ٔاسسا يبىن علهيا، ٕاذ اكنت الرواية 
، هذا المنو )Polyphonie Monophonie(حتمل صوÅ واحدا، واالٓن ٔاصبحت متعددة أالصوات

، "Dostoievski"، "دوسـتويفسيك"lختني من خالل دراسـته لرواÍت بلوره املنظر الرويس 
، Öبع من أالجناس أالدبية اCنيا، ويرى يف 1ويرى ٔان الرواية ٔادب شعيب و جنس سفيل ومتحلل

الوقت نفسه ٔان الرواية يه التنوع �ج�عي للغات ؤاحياÖ للغات وأالصوات الفردية، تنوعا منظام 
، من هنا ٔاخذت الرواية حزيا  هاما يف 2ٕاىل تعدد امللفوظات احلوارية والتناصية ٔادبيا؛ ٔاي ٔاهنا تستند

  .العرص احلديث وانفتا�ا عىل خمتلف أالجناس التعبريية أالخرى
، وجدÖ ذá التباين اللغوي والثقايف املتجسد فهيا، "تفنست"ومن خالل تصفحنا لرواية 

فهيا، وكيف جتلت داخلها،lعتبار احلوارية منظومة  `á ٔاردÖ تبيان أالمناط احلوارية املوجودة
  .اصطالحية ميكن توظيفها يف دراسة النصوص وحتليل اخلطاlت بأنواعها ؤاشاكلها

        ::::يف مفهوم البوليفونيةيف مفهوم البوليفونيةيف مفهوم البوليفونيةيف مفهوم البوليفونية----1111
، وجد يف حقل املوسـيقى، ٕاال ٔانه ٔانتقل ٕاىل Polyphonieأالصل يف ٔان مصطلح بوليفوين

، ٔان دوسـتويفسيك نفسه ٔاشار ٕاىل مثل هذا املدخل "امنجروس"أالدب بطريقة مقصودة، ٕاذ يشري 
، وقد كتب حني ذاك قصة تتألف من ثالثة فصول خمتلفة املضامني، غري 3التكويين ذي المنو املوسـيقي

ٕاهنا تمتتع بوحدة داخلية وقد قام فهيا lٕدخال قانون العبور املوسـيقي، من مقام نغمي ٕاىل آخر، فالنبنت 
  .4حلان يف القمية الغنائية الواحدةقصته عىل ٔاسس متزج االٔ 

ٕان تعدد أالصوات هو مصطلح ميزي به lختني الرواية اCوسـتويفسكية، lعتبارها نصا يتوفر 
عىل فاعل ٕايديولوñ، هو مبثابة ðاز يعرض عرب ٕايديولوجيات ويسـهتî داخل التعارض 

ٕابداع دوسـتويفسيك هبذه ، وخص lختني 5تتنوع يف هذا النص اللكمة واخلطاب إاليديولوñ ٕاذ
ننظر ٕاىل  ٕاننا«:التسمية لكونه ميثل قفزة نوعية يف ميدان الكتابة الروائية ويقول يف هذا الصدد

دوسـتويفسيك عىل ٔانه واحد من ٔاعظم ا�ددين يف ميدان الشلك الفين، لقد ٔاوجد يف رٔاينا منطا 
، من هنا ٔاخذت الرواية 6»صواتجديدا من التفكري الفين، هذا ا`ي اصطلحنا عليه lملتعدد االٔ 
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السي÷، (طالعا جديدا خصوصا يف العرص احلديث، النفتا�ا عىل خمتلف أالجناس التعبريية أالخرى 
  ...).املرسح، القصة، الشعر

        ::::اجلذور التكوينيةاجلذور التكوينيةاجلذور التكوينيةاجلذور التكوينية----2222
خالف ميخائيل lختني من سـبقه من النقاد ا`ين زمعوا ٔان الرواية ذات عالقة وثيقة مع 

، منطلقا من ٕابداع 7وازية، وراح يسـتقيص هذا اجلنس من الثقافات الشعبيةالطبقة الربج
دوسـتويفسيك فمنط هذا أالخري يف الكتابة ينمتي ٕاىل منط صنفي خمتلف، مفرة يرتبط خبصائص رواية 
املغامرات أالوروبية، ويقرن فهيا روح املغامرة مع إالشاكلية احلادة واحلوارية و�عرتاف، ومرة مبا يطلق 

ليه القدماء ما هو مضحك، ويضم املشاهد الساخرة اليت اكن يقد�ا سوفرون وحوارات سقراط، ع 
ؤادب املآدب، ؤادب املذكرات والهجائية، والشعر الرعوي، وترتبط مجيعها برابطة معيقة مع الفوللكور 

ف ،لك هذه تتشارك يف تقدمي ما هو جاد مع ما هو مضحك يف آن واحد كام تقف موق8الكرنفايل
انتقادي من املورو	ت، lعتبارها تمتزي lلتنوع أالسلويب املتعمد، وتتعدد أالصوات، ومن بني 

، عىل اعتبار ٔاهنام ذات )∗∗(، واللهجات املنيبية)∗(أالصناف اليت ركز علهيا lختني احلوار السقراطي
ه أالصناف تنمتي ٕاىل ، وما يعنيه lختني من هذا ٔان هذ9ٔامهية حامسة يف صياغة الرواية البوليفونية

أالدب املضحك ذات الطابع الكرنفايل، ٕاذ يعترب هذا أالخري مبثابة املشهد املرس� ففيه اللك نشطون 
وتلغي فيه القوانني والقيود، وlلتايل خيلق الكرنفال طريقة جديدة تنظم العالقة بني إالنسان 

فاهمي اليت سـتدخل عامل أالدب، ، فبذá يتحرر من سلطة ٔاي شلك من ٔاشاكل هذه امل10وإالنسان
، وهبذا فالرواية البوليفونية خالفت 11وl`ات ٕاىل اخلط احلواري اخلاص بتطور النرث الفين الروايئ

البناء الرسدي القدمي، فأالصناف التكوينية اليت تنضوي من حتت ما يسمى lلكرنفال ٔاو �حتفالية 
  .لروائيةٔاسهمت يف نشوء هذا المنط اجلديد من الكتابة ا

        ....لعبد هللا حامديلعبد هللا حامديلعبد هللا حامديلعبد هللا حامدي" " " " تفنستتفنستتفنستتفنست::::ممممممممزيات البنية الروائية البوليفونية ومتظهرها يف روايةزيات البنية الروائية البوليفونية ومتظهرها يف روايةزيات البنية الروائية البوليفونية ومتظهرها يف روايةزيات البنية الروائية البوليفونية ومتظهرها يف رواية- 3
        ::::الراوي وزاوية الرالراوي وزاوية الرالراوي وزاوية الرالراوي وزاوية الرؤؤؤؤيةيةيةية- - - - 1111----3333

ال خنتلف يف كون السارد يف الرواية أالحادية الصوت، وهو من حيرك دواليب الرسد Cرجة 
÷ ٔاحضى Cى دوسـتويفسيك جتعل من ٔابطاÀ وخشصياته كدىم ٔاشاكل ورقية تتحرك وفق ٕارادته، بي

ٔابطاال وخشصيات مفعمة lحلياة واحليوية داخل العمل أالديب، فالسارد تنازل عن دوره لشخصياته 
ؤابطاÀ، أالمر ا`ي جيعل الرواية البوليفونية  رواية دميقراطية، وبذá انتقلت سلطة السارد ٕاىل 

ليس كرثة املصائر داخل العمل ... «:، ويتحدث lختني يف هذا أالمر ٕاذ يقول12الشخصيات
املوضوعي هو ما جيرى تطويره يف وراÍت دوسـتويفسيك، بل ٔاشاكل الوعي املتساوية احلقوق مالها 

؛ معناه ٔان السارد بعدما اكن 13»ٕان لٔالبطال لكامهتم  الشخصية ذات القمية اCاللية الاكم|... من عوامل
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| يف العمل أالديب، من هنا يتباين منطني من الرسد، يسـتعمل بط� مكوضوع يف الرواية، صار ذاÅ فاع
شلك رسدي موضوعي واالٓخر ذايت، أالول يكون الاكتب مطلعا عىل يشء حىت أالفاكر الرسدية 
لٔالبطال والثاين هو تعدد الرواة؛ ٔاي تناوب أالبطال ٔانفسهم عىل رواية الوقائع وهذا ما يسمى احليك 

  .14داخل احليك
دورا هاما يف الرواية البوليفورية حيث تتوزع زواÍ الرؤية جلدل كبري تؤدي زاوية الرؤية 

  :15بني الشخصيات، وصنفها النقاد ٕاىل ثالثة ٔانواع يه
  .وتقوم عىل اسـتخدام مضري الغائب ::::الرالرالرالرؤؤؤؤية اخلارجيةية اخلارجيةية اخلارجيةية اخلارجية    - - - - 
  .تقوم عىل اسـتخدام الراوي مضري أالÖ املتلكم ::::الرالرالرالرؤؤؤؤية اCاخليةية اCاخليةية اCاخليةية اCاخلية    - - - - 
  .لط ٔاساليب الرواة lسـتخدام مضري املتلكم والغائبفهيا ختت ::::الرالرالرالرؤؤؤؤية املتعددةية املتعددةية املتعددةية املتعددة    - - - - 

مسـتعمال مضري الغائب، فالراوي يقف " ٔامخوت"عن البطل " تفنست"يتحدث الراوي يف رواية 
  :خلف أالحداث، ٕاذ ميثل مضري الغائب ديكتاتورية الراوي، وهو ما جنده املقطعني االٓتيني

ه فزع وحنني فاتر جع� يرتك وراءه ذá املطار جال ٔامخوت بنظراته الغائرة يف كبد السامء ومتلك«
  .16»التعيس ا`ي حتول lٕرادة الفوىض والبريوقراطية ٕاىل رسادق ٔابيض

  .17»تهند ٔامخوت النار يف تصعيده تشـبه الشهيق، مث محلق مليا يف زجاج Öفذة القطار«
رسد ما نالحظه من خالل هذين املقطعني، ٔان الراوي اسـتعمل مضري الغائب فقط يف 

أالحداث، وملا سلف ا`كر، جيسد مضري الغائب رؤية الراوي العلمي ا`ي يقدم لنا احليك ويترصف 
  .باكمل احلرية يف ٔابطاÀ وخشصياته

        ::::الشخصيةالشخصيةالشخصيةالشخصية- - - - 2222----3333
متنح الرواية البوليفونية دورا هاما للبطل، فهـي توغل يف التوتر احلاد لٕالحساس الشخصية، 

النفاد ٕاىل التناقضات اCاخلية لٕالنسان، فبطل دوسـتويفسيك وتفرط يف تصوير ٔافاكرها، وتتعمق يف 
  . 18ال يتضح جوهره ٕاال من خالل قمية املعاÖة و�هزتازات الروحية

وهناك عدة تأويالت لهذه املغالطة من " ٔامخوت"بي÷ بطلها " تفنست" حتمل الرواية عنوان 
ونية يقوم عىل تقدميه بوصفه وعيا غريÍ قبل الراوي، غري ٕان التعامل مع البطل يف الرواية البوليف

مسـتقال داخل العمل أالديب، وذá عن طريق ٕابراز موقف، ؤاول موقف لالٓمخوت يف الرواية يتضح 
  :يف املقطع االٓيت

» áالهروب عىل جناح الرسعة من حجمي ذ À تنفس ٔامخوت الصعداء ؤ*ين به اكن ينتظر مىت يتسـىن
  .19»ت مبحوحة الم فهيا الساسة والسـياسـينيمث ردد ممت� لكام... الرسادق
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ا`ي ينفر من أالماكن املزدوجة كام يقر بكرهه للسـياسة " ٔامخوت"يتضح هنا موقف 
والسـياسـيني، بعد هذا مل يصنف الراوي ٔاي تعليق عىل شعور البطل، قدمه دون حماو� منه للتدخل 

  .ٔاو تعديل املوقف
باكمل " تفنست"يوغل يف وصف خشصية  ويف مقطع آخر من الرواية نلفي ٔان الراوي

اكن يف تفنست من قد البقرة الوحشـية ما يشـبع حال أاليتام يف «:ٔابعادها املادية والنفسـية، يقول
، غري ٕانه جيعل من 20»مأدبة اللئام، يعرتي ا`بول عينهيا من تعاطي موبقات الصبار والعنب إالفريقي

 ٔاهنا مجعت بني التناقض و�نسجام، يتجىل ذá يف خطاهبا يفوق مسـتواها الثقايف و�ج�عي كام
  :هذا املقطع

  .21»وقالت À بلغة واثق اخلطو، هل عندك والعة... ٔاخرجت من حافظهتا اجل�ية«
        ::::املاكن والزماناملاكن والزماناملاكن والزماناملاكن والزمان    - - - - 3333----3333

حيدد ميخائيل lختني مقولتا الزمان واملاكن اللتان حتد	ن دامئا معا مبصطلح 

ذا أالخري بشلك حرصي وال حيددها بتنظمي الزمان واملاكن ، وال يسـتخدم ه)∗∗∗(الكرونوطوب
فقط، بل يوسعها وميدها lجتاه العامل، حيث ميكن دعوة العامل بأنه كرونوطوب، lعتباره ٔاساس ٔاي عامل 

  .22متخيل
  ::::املاكناملاكناملاكناملاكن    - - - - أ أ أ أ 

 جتري أالحداث" تفنست"ال تويل الرواية البوليفونية اه�ما كبريا للزمان واملاكن، ففي رواية 
داخل القطار، ٔاين يسـتلقي ٔامخوت ويطلق العنان `كرÍته، ولكن تنوعت أالماكن اليت مرت عرب 

  :ذاكرته ٔاو مر هبا القطار وتتجىل ٔامهها يف املقطع الرسدي االٓيت
" بوردو"خير القطار Åراك وراءه مدينة ...تأملها ٔامخوت ا`ي مّر بينه وقصص تروى يف الطاسـييل«

  23»...وهنارها املثعنب
تؤدي هذه أالماكن دورا هاما يف تشلك ذá النوع املاكين داخل الرواية، ويركز الراوي عىل 

  .تفاعل الشخصية مع خمتلف املواقف
        ::::الزمانالزمانالزمانالزمان    - - - - بببب

يف حلظة ركوب ٔامخوت للقطار ومتتد حلظة الركوب ا`ي " تفنست"يتحدد الزمان يف رواية 
خالل Öفذة القطار، وهذا هو زمن السفر ٕاىل ٔان يستيقظ وينظر من " lريس"خيلف وراءه ٔاحياء 

  .عرب ا`اكرة، فهو زمن يتجه حنو املايض، وهو عبارة عن رشيط ذكرÍت
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        ::::التعدد اللساين واللغويالتعدد اللساين واللغويالتعدد اللساين واللغويالتعدد اللساين واللغوي- - - - 4444----3333
ٕاذ تعد الوعاء ا`ي حيمل ،متارس اللغة دورا هاما يف معلية التواصل بني الشعوب وا�متعات

 رواية تفنست، اللغة العربية الفصحى الرمسية، كام ختللهتا عقائد ؤافاكر وثقافة جممتع ما، وقد غلب عىل
بعض اللغات غري الفصيحة، وبعض اللهجات، اليت تكرس ٔاحادية اللغة عىل مسـتوى النص، ويف هذا 

ٕان لغة رواية تفنست تنقلت من رشنقة «:هبذه احلقيقة تقول" زهرية بولفوس"الصدد تقر الباحثة 
اخلروج حنو فضاء مفتوح ليسـتوعب اللغة املعربة، عن طريق ترسـيخ �نغالق ؤاحادية املعىن ٕاىل 

، يف حني جند 24»بعدها إالجيايب والعالمايت ا`ي يكسـهبا تعددا، وتداخال مع lيق املسـتوÍت أالخرى
تبارك هذا الطرح عندما تعترب ٔان لغة الرواية تشكي| غريبة مل تسمل " صورية جغايت"كذá ٔان الباحثة 

، ومن اللغات 25الغروتسك، ا`ي جعلها خليطا بني لهجات سوقية يف ٔادىن تراكيهبا من مناورات
  .املوجودة يف الرواية

        ::::اللغة الفصحى القدميةاللغة الفصحى القدميةاللغة الفصحى القدميةاللغة الفصحى القدمية        - - - - أ أ أ أ 
حبيث تكون معتد� اخللق نقية اللون والشعر، «:تتجىل يف هذا املقطع ٕاذ يقول الراوي

هذه اللغة يه الرتاث احلضاري . 26»...بيضاء، مقراء، وطفاء، دجعاء، قنواء، شامء، خضمة، برجاء
وأاللفاظ املتداو� يف العرص اجلاهيل، واليت وصلتنا عرب أالشعار، ويف هذا املقطع اسـتعرض فيه 

  .الراوي القاموس اللغوي القدمي املتضمن ٔاوصاف املرٔاة
        ::::اللغة العربية الفصحىاللغة العربية الفصحىاللغة العربية الفصحىاللغة العربية الفصحى    - - - - بببب

ة القريبة ٕاىل الفهم، لكن سـبق ؤان قلنا ٔان الرواية مكتوبة lللغة العربية الفصحى البسـيط
  .ختللت الرواية بعض اللغات العامية وحىت أالجنبية

        ::::اللغات أالجنبيةاللغات أالجنبيةاللغات أالجنبيةاللغات أالجنبية    - - - - جـجـجـجـ
        ::::اللغة إالسـبانيةاللغة إالسـبانيةاللغة إالسـبانيةاللغة إالسـبانية ----1111

ب� الوليد ... «:تتخلل الرواية بعض املقاطع lللغة إالسـبانية، تتضح يف هذا املقطع يقول
Valladolid ...القشـتاليةla castillana...يف الريوخا ،larroja ،venjavenja de prisa«27 ،

هنا الراوي يصف يف مرح| ٔاÍم دراسـته lٕسـبانيا، ذاكرا امس أالماكن هبذه اللغة ليجعل القارئ يعايش 
  .تî أالجواء

        ::::اللغة الفرنسـيةاللغة الفرنسـيةاللغة الفرنسـيةاللغة الفرنسـية    ----2222
تعد اللغة الفرنسـية اللغة الرمسية الثانية بعد اللغة العربية يف اجلزائر، ٕاذ تسـتعمل يف اخلطاب 

بعض املقاطع lللغة ) تفنست(متع، وحىت يف أالعامل أالدبية، وقد وردت يف الروايةالتعبريي Cى ا� 
  :الفرنسـية تمتثل يف
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        ::::أالأالأالأالغغغغنية أالوىلنية أالوىلنية أالوىلنية أالوىل
Vive l'hôte bien comme vous enragez nos cœurs pour nous est un 

grand honneur 

Vive l'hôte bien connu
28

 

        ::::أالأالأالأالغغغغنية الثانيةنية الثانيةنية الثانيةنية الثانية
Frère et jaque  

Dormez –vous؟ 

Sonnez les matines 

Ding. Ding. Dong..
29

 

        ::::اللغة العاميةاللغة العاميةاللغة العاميةاللغة العامية    - - - - دددد
هذه اللهجات متثل اللغة يف جانهبا �سـتعاميل التداويل اليت صارت حمل اه�م الباحثني، 

  .عىل اعتبار ٔاهنا من اللسانيات املرنة اليت تزخرlالنزÍحات وإالشارات ومن بيهنا يف الرواية
        ::::اللهاللهاللهاللهججججة اجلزائريةة اجلزائريةة اجلزائريةة اجلزائرية ----1111

حْن " بلغةاجلبابلية يف امليلية «:وعت حسب املناطق اليت ذكرها الراوي، نورد قوÀ مثالتن
، اكن 30»فاملارشارÍر، معناه ما يوخرشاللور، كام يقول قبائل احلرض يف الشامل القسـنطيين"... بكرهْ 

كام هو حيث نقل  الغرض مهنا نقل أالحداث، كام يه، ٕاذ تزنع الكتابة الروائية الواقعية عىل نقل الواقع
  . لنا الراوي اللغة كام يه يف وسط ذá ا�متع

        ::::اللهاللهاللهاللهججججة املرصيةة املرصيةة املرصيةة املرصية ----2222
من املعروف ٔان الفرد اجلزائري متزتج لغته بلغات ٔاخرى يوظفها يف حديثه، سواء ذá حبمك 

رد علهيا «:ٕاذ جند يف هذه الرواية لهجة املرصيني جمسدة يف ،�حتاكك مع االٓخر، ٔاو حبمك �سـتعامر
ة املسلسالت املرصية عليك نور، فقالت À زي بعض، عىل لغة السـيدة مجالت يف مسلسل بلهج

  .30»ليايل احللمية
ٕان تعدد اللغات و اللهجات داخل املنت الروايئ لرواية تفنست مبثابة كرس ٔالحادية الصوت 

  .واللغة، فأصبح البناء اللغوي للرواية متعددا تتباين من خاللها عدة دالالت وثقافات
        ::::الرصاعات إاليديولوجية والفكريةالرصاعات إاليديولوجية والفكريةالرصاعات إاليديولوجية والفكريةالرصاعات إاليديولوجية والفكرية- - - - 5555----3333

ٕان إاليديولوجيات ال تقوم بوظيفهتا ٕاال كامدة تشكيل العمل أالديب ؛ معىن ذá ٔان النص 
 îاز تعرض فيه إاليديولوجيات نفسها وتسـهتð البوليفوين ال يعمتد عىل ٕايديولوجية واحدة ٕانه مبثابة

lختني ذو موقف واحض لفكرة التوحيد، ويك ينمتي ٕان «:، ٕاذ يقول تودوروف31ذاهتا خالل املواðة
، وحىت 32»هذا التنوع املتعدد اخزتاÀ من أالمناط اخلطابية يقدم لكمة جديدة، هو تنوع امللفوظات

يتحقق هذا التنوع من امللفوظات، البد من وجود رصاعات تكون مبثابة أالرضية اخلصبة اليت تنشأ 
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فبالنظر ٕاىل أالفاكر وإاليديولوجيات اليت تناولهتا الرواية تبدو خليطا وغري  فهيا امللفوظات املنوعة،
  :متجانسة تتصارع فL بيهنا، وتمتثل يف

        ::::رصرصرصرصاع الريف واملدينةاع الريف واملدينةاع الريف واملدينةاع الريف واملدينة    ----1111
انطلق القطار خملفا وراءه ٔاحياء lريس «:يرد مقطع وصفي يف الرواية يقول فيه الراوي

حىت وجد نفسه ... د اCخان العرlت ولهجات احلافالتاملغمورة lلسامء الرصاصية اCاكنة، وعناقي
ممططا وسط أالحراش احملاذية ملشارف lريس، ومزارع الكروم وأالبقار الرقطاء املنحنية عىل 

من خالل هذا الوصف ا`ي يقدمه للمدينة يفتح جماال للرصاع إاليديولوñ، 33»...أالعشاب النرضة
ينة، ومبوازاة  مع وصف املدينة يرد الراوي مقطعا يصف فيه فهذا الوصف يبعث عىل النفور من املد

الريف، نلحظ من خالÀ التباين أاليديولوl ،ñعتبار ٔان الوصف أالول مصدر إالزعاج والصخب، 
  .والثاين مصدر �رتياح والهدوء

        ::::الرصاع السـيايسالرصاع السـيايسالرصاع السـيايسالرصاع السـيايس----2222
يوحض  ، وهذا املقطع"بوش"و " صدام"طرفا الرصاع السـيايس يف هذه الرواية هام 

áلشق عليه ما يسمع ؤادرك ٔان "صدام حسني"ملا قرٔا املرايب املرصي هذه الصفحات عىل «:ذ ،
ٔاما يف �ا أالريزوÖ وعني : ترمج À رّدÖ: بوش يبغي امرٔاة من الطراز الرفيع، فقال للمرايب املرصي

  .34»...اكليفورنيا ما يبلغ به بوش الصغري حاجته
 ٔارض الواقع، د� ٔان الراوي قام بصقل هذا الرصاع وتقدميه ٕان هذا الرصاع اكن متجسدا يف

  .بأسلوب ساخر، تتباين فيه روح إاليديولوجيا  وت�زج مع ماهو سـيايس
        ::::الرصاع اجلنالرصاع اجلنالرصاع اجلنالرصاع اجلنيسيسيسيس----3333

يلتقيان صدقة  ،الرجل" ٔامخوت" ، و"املرٔاة"، "تفنست"طرفا هذا الرصاع خمتلفني جنسـيا، 
ليبدٔا احلوار املشحون بيهنام، وقد وردت عدة مقاطع يف  ،"الفولفو"ٔاتناء رح| ٔامخوت عرب شاحنة 

فقالت Í À ٔاخناتون، فقاطعها «:الرواية جتسد هذا �ختالف سـنقترص عىل ذكر مقطع واحد يمتثل يف
ٔامل يكن ٔاخناتون جدك : مث واصلت هدرها قائال À... ٔاسكيت ال تراعي ٔامخوت من فضî: قائال

رق امللمثني كنساء الشامل، قاطعها، R ليس بينه وبني جدÖ أالمري أالعىل وجد ٔاعراشمك التوارق الز 
  .35»ٔاي موعد للمضاجعة" تيهننان"

" نلمس من خالل هذا احلوار حماو�تفنست مساواة دور الرجل lملرٔاة عندما تشـبه 
، وجد ٔامخوت ؤاعراش التوارق نساء الشامل، ٔ*نه حلقة رصاع جنيس، وC ذá الطابع "ٔاخناتون

ٕان توظيف خمتلف هذه الرصاعات يف الرواية ٔاعطاها مسة  ،قليدي ا`ي يمتزي به جممتع التوارقالت 
  .التعددية و�ختالف يف البناء الفكري وحىت اللغوي
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        ::::أالمناط احلوارية وتعددها يف الروايةأالمناط احلوارية وتعددها يف الروايةأالمناط احلوارية وتعددها يف الروايةأالمناط احلوارية وتعددها يف الرواية----4444
 يعج مفهوم احلوارية جبم| من املصطلحات املهمة اليت تسامه يف ٔابنائه وتكوينه، ويف حديث

lختني عن آليات بناء اخلطاب الروايئ احلواري يرى ٔان تداخل اللغات و أالصوات اWتلفة وأالجناس 
، وسـنحاول ٕابراز متظهر هذه املصطلحات يف رواية 36أالدبية يتخذ يف الرواية ٔاساليب متعددة

  ".تفنست"
        ::::الهتالهتالهتالهتججججنينينيني- - - - 1111----4444

حلوار واحلوارات اخلالصة حيدد هذا املصطلح مع املصطلحني، تعالق اللغات القامئة عىل ا
، وعىل هذا 37طرائق ٕابداع الصورة اللغوية يف الرواية، وتتداخل فL بيهنا Cرجة يصعب الفصل بيهنا

مزج لغتني اج�عيتني داخل ملفوظ واحد، وهو ٔايضا التقاء وعيني لغويني : يعرف lختني الهتجني بأنه
  .38ا، داخل ساحة ذá امللفوظمفصولني حلقبة زمنية، وبفارق اج�عي ٔاو هبام مع

وقد جسل الهتجني حضوره بغزارة داخل الرواية بكونه ملفوظا يربز فيه الراوي قصديته، 
شأنه يف ذlٕ:» áدراج لغة مغايرة، ٔاو وعي مغاير داخل ملفوظة، هذا ما نالحظه يف هذا املقطع االٓيت

Åاكنة، وهو ما جع� شأن ابن سعيد القلعي حيث غشيت عيناه من غبار القاهرة، وبيوCهتا ا
، ميزتج يف هذا امللفوظ وعيني مفصولني هام 39»يباهيبقرى أالندلس البيضاء وسط الزÍتني اخلرضاء

وعي الراوي Öقل أالحداث، ووعي ابن سعيد، فYهام يرى ٔان القاهرة امسها ٔاكرب مهنا، وهذا املزج 
  .مقصود من طرف الراوي

قال نيقرو بونيت ا`ي لقنه املرايب املرصي الرتمجة احلرفية، «:ويرد الهتجني يف مقطع آخر مثال
Í سـيد التكساس والعامل، ٔاما يف بقر تكساس وفلوريدا ما يكفي بوش السفري، حىت يطلب : ٕانه قال

، ٕاذ 40»منا امرٔاة هبذه املواصفات اليت ما نظهنا ٕاال امرٔاة نووية يندر العثور علهيا يف طرائق العراق
مع وعي املرايب املرصي ا`ي لقنه الرتمجة، فامللفوظ ثنايئ " نيقروبونيت"ا امللفوظ وعي ميزتج يف هذ

  .الوعي، وlلتوايل هو هتجني يكرس ٔاحادية الصوت وجيعل اخلطاب ثنائيا متعددا
        ::::أالسلبةأالسلبةأالسلبةأالسلبة- - - - 2222----4444

لكهنا مقدمة عىل ضوء اللغة أالخرى، وتî اللغة تظل  ،ٕان أالسلبة يه لغة واحدة ملفوظة
لفوظ وال تتعني ٔابدا، وفهيا جتد وعيني مفردين، وعي من يشخص املؤسلب، ووعي من هو خارج امل

، وهذا ما جنده يف الرواية املدروسة ٕاذ تعج هذه أالخرية هبذا المنط 41موضوع للتشخيص وأالسلبة
 وها يه سـتائر النابغة ا`بياين تدرك لك يشء، ويف هتZ «:احلواري، سـنكتفي بذكر مقطع واحد مثال

  .42»ير] سدوÀ عىل التالل والوهاد وأالغوار والزرائب والسحاب
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امرؤ "ما يتلفظ به الراوي هو خطاب يعدم لغة مقدمة عىل ضوء لغة ٔاخرى يه لغة 
املسـتقاة من بيته الشعري، وليل مكوج البحر "يف هتZ ير\ سد وÀ" حيث يسـتعمل عبارة " القيس

، ووعي امرؤ )وعي مؤسلب(، فهناك وعيني وعي الراوي ٔار] سد وÀ عليا بأنواع العموم ليبتيل
  .القيس ا`ي هو موضوع التشخيص وأالسلبة، هذا ما فتح ا�ال لتعدد الوعي واللغة داخل الرواية

        ::::التنويعالتنويعالتنويعالتنويع- - - - 3333----4444
خيتلف التنويع عن أالسلبة يف ٔانه يدخل مادة للغة أالجنبية يف التLت أالدبية املعارصة، 

، ويظهر هذا المنط احلواري 43وعي العامل، ويضع موضع لالختبار اللغة املؤسلبةجيمع الوعي املؤسلب ب
وخباصة ٕاذ تعلق أالمر «:يف الرواية من خالل مجموعة من املقاطع الرسدية، لعل ٔامهها هذا املقطع

، ويه تتأمل بعينني جاحظتني ولوج القضيب "ٔاسـتري"lحرتاف ٔاطوار الرسير يف حلظة جذب صويف 
ا آنذاك تعلوها شهقة ٔايب عبد هللا الصغري وهو يلغي بنظرته أالخرية عىل خمادع جوارية يف ٕاىل غياههب

  .44»قرص امحلراء
يدمج الراوي ٔاثناء وصفه لٔالسـتري، وعي ٔاجنيب من التارخي العريب ؤاÍم ٔايب عبد هللا الصغري 

عبد هللا املؤسلبة مع ا`ي ضاع معه تواجد العرب يف أالندلس عىل يد ٕايزابيال فهو جيمع شهقة ٔايب 
  .شهقة ٔاسـتري، ليجعل مهنا مضن موقف جديد

        ::::التنضيد الرتاالتنضيد الرتاالتنضيد الرتاالتنضيد الرتايثيثيثيث- - - - 4444----4444
هذا املصطلح يؤرش عىل قصدية الروايئ عند تعدد اللغات وتوظيف أالجناس التعبريية 

، وتتجىل معامل هذا 45اWتلفة، ومن مث فٕان التنضيد الرتايث يكون تراتبيا حسب قصدية الاكتب ورؤيته
وكثريا ما تنهتـي ٔالعاهبم يف حلقات دوارة تسـند فهيا ٔاÖشـيد معمل الفرنسـية «:يف املقطع االٓيتالمنط 

هذه أالغنية موجودة يف عنرص تعدد اللغات يف عنرص اللغة الفرنسـية  - من ٔاغنية" اليم"السـيد 
  .46»لبلٔاو ٔانشودة عربية الLمة والصياد وسقف من حديد، وقد اكن عندي ب ...- حتديدا ذكرÖها سابقا

لتخلق تعددا لغوÍ اكن مقصودا من ...) قصة، ٔاÖشـيد(تتخلل يف هذا املقطع ٔاجناس متنوعة 
طرف الاكتب، وهذا ما ميزي الرواية احلديثة عن lيق أالجناس أالدبية أالخرى، وهو قدرهتا عىل 

خرى وقد امتصاص وٕادخال مجيع أالجناس التعبريية أالخرى، سواء اكنت ٔادبية، ٔاو من الفنون االٔ 
، وقصائد شعرية، مل يرد ذكرها لضيق )قصص أالطفال(وردت يف الرواية بعض أالÖشـيد والقصص 

  .مساحة كتابة هذا املقال
        ::::امتةامتةامتةامتةــــــــــــــــــــــــخخخخ

بعد �طالع عىل مج| الطروحات النظرية املقدمة حول البوليفونية وكذا القراءة املامرسة 
  :نتاجئ ليكن حرصها يف النقاط االٓتية، انهتينا ٕاىل مج| من ال "تفنست"ملضمون رواية 
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تعدد أالصوات يف الرواية ميكن ٔان يأخذ ا�ال أالرحب ٕاذا تعاملنا مع الهتجني وأالسلبة  �
وخطاب الاكتب، عىل ٔاهنا ٔاكرث من لغة ثنائية، فقد ورد فهيا ما يؤكد ٔان امللفوظ الواحد حيتوي 

  .عىل ٔاكرث من وعي

يات عرب ٔاساليب عدة تتيح تعدد أالصوات داخلها، فهذه ميرر الراوي يف الرواية إاليديولوج  �
أالساليب املتعددة ال تتيح همينة ٕايديولوجيا واحدة وزاوية رؤية واحدة يفرضها الاكتب، بل متنح 

  .احلرية يف التصادم بيهنا داخل النص

غري ختللت الرواية ٔاجناس خمتلفة سامهت يف جعلها موسوعة ثقافية وخليط من مواد متنافرة، وو �
  .متجانسة، شأهنا يف ذá شأن الرواية اCوسـتويفسكية

تعدد اللغات واللهجات يف الرواية، lٕالضافة ٕاىل كوهنا من سامت تعدد أالصوات يف الرواية،  �
فٕاهنا مؤرش عىل التباين احلضاري والثقايف ا`ي ترسب عىل مر الزمن يف ذهن الروايئ 

  .اجلزائري

فتا لالنتباه، فعىل الرمغ من اختالفها فقد توافر لك مهنا بمك شلكت أالمناط احلوارية حضورا مل  �
  .وفري داخل الرواية
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    ::::واملراجع واملصادرواملراجع واملصادرواملراجع واملصادرواملراجع واملصادر    الهوامالهوامالهوامالهوامشششش
                                                                        

، 1محمد برادة، دار الفكر ل�راسات والتوزيع، القاهرة، ط: ميخائيل lختني، اخلطاب الروايئ، تر –1
  . 11، ص1987

  . 12، 11املرجع نفسه، ص –2
حياة رشارة، دار : مجيل نصيف التكرييت، مراجعة: ميخائيل lختني، شعرية دوسـتويفسيك، تر –3

  . 61، ص1986، 1للنرش والتوزيع، اCار البيضاء، املغرب، ط توبقال
  . 62املرجع نفسه، ص –4
، 1سعيد علوش، معجم املصطلحات أالدبية، دار الكتاب اللبناين، اCار البيضاء، بريوت، ط –5

  . 136، ص1985
  . 5ميخائيل lختني، شعرية دوسـتويفسيك، ص –6
ايئ، منشورات مجموعة الباحثني الشـباب يف اللغة عبد ا�يد احلسيب، حوارية الفن الرو –7

  . 18، ص2007ط، / واالٓداب، لكية االٓداب والعلوم إالنسانية، مكناس املغرب، د
  . 147ميخائيل lختني، شعرية دوسـتويفسيك، ص –8

احلوار السقراطي، صنف ٔاديب يسـتقر نفوره حول الطبيعة احلوارية للحقيقة والرٔاي إالنساين  - ∗
 تتعارض مع �جتاه املونولوñ، وحيتوي عىل ٔاسلوبني السـنكريزا ا`ي يقابل بني خمتلف حولها، ويه

وðات النظر حول مسأ� بعيهنا، وأالÖ كريزا فيعين القدرة عىل ٕا	رة لكمة املناقش االٓخر واسـتفزازه 
  158ميخائيل lختني، شعرية دوسـتويفسيك، ص: ينظر(

ا`ي ٔاعطاه شR Yسـيكيا، " منيب"لصنف امس الفيلسوف ٔاخذ هذا ا: الهجاءاÅملنيبية- )∗∗(
يف القرن أالول " فارون"لكن املصطلح نفسه واCال عىل صنف ٔاديب، ٔاطلقه لٔالول مرةالعامل الروماين 

ففي الهجاءاÅملنيبية يكون العنرص املضحك ٔاكرث من نظريه احلوار السقراطي، هيأت فقط  ،قبل امليالد
ميخائيل lختني، شعرية دوسـتويفسيك، : ينظر(ٔالصوات يف املسـتقبل، الظرفية لظهور تعدد ا

 164،178ص
  . 191، 158ميخائيل lختني، شعرية دوسـتويفسيك، ص–9

  . 178املرجع مفسه، ص –10
  . 184املرجع نفسه،  –11
  . 10املرجع نفسه، ص–12
  . 11املرجع نفسه، ص –13
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قايف العريب للطباعة والنرش والتوزيع، املغرب، محيد محليداين، بنية النص الرسدي، املركز الث–14
  . 49، 46، ص1998، 1ط

، العدد 24حسن عليان، تعدد أالصوات وأالقنعة يف الرواية العربة، جم| جامعة دمشق، ا��  –15
  . 167، ص2008، 271

  . 8، ص2006، 1عبد هللا حامدي، تفنست، منشورات املكتبة الوطنية اجلزائرية، اجلزائر، ط –16
  . 20املصدر نفسه، ص –17
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  . 148، ص1978ط، /والفنون، الكويت، د
  . 8عبد هللا حامدي، تفنست، ص–19
  . 20املصدر نفسه، ص –20
  . 37املصدر نفسه، ص –21

، )ماكن= زمان، وتويوس= خروتوس(من اللغة اليوÖنية  مصطلح مشـتق: الكرونوطوب-)∗∗∗(
 áويعين الرتكيب املاكين والزماين اخلاص بلك نوع روايئ فرعي وا`ي حيدد تنظمي العامل كام يصوره ذ

يبارشارتيه، مدخل ٕاىل نظرÍت الرواية، تر، عبد الكبري الرشقاوي، دار توبقال : ينظر(الرنع الفرعي 
 .240، ص2001، 1ء، املغرب،طللنرش، اCار البيضا

خفري صاحل، املؤسسة العربية : ، تر)املبدٔا احلواري(تزفينانتودوروف، ميخائيل lختني  –22
  . 159، ص1996، 2ل�راسات والنرش، بريوت، ط

  . 35، 10عبد هللا حامدي، تفنست، ص –23
، احلولية، منشورات )قراءة يف رواية تفنست لعبد هللا حامدي(زهرية بولفوس، كتابة اWتلف –24

  . 100، ص2009، 4خمري الرتمجة يف أالدب واللسانيات، جامعة قسـنطينة، ع
صورية جغايت، ٕاسرتاتيجيةالغروتسك يف رواية تفنست لعبد هللا حامدي، املرجع نفسه،  –25
   .113ص
  . 24عبد هللا حامدي، تفنست، ص–26
  . 39، 52املصدر نفسه، ص –27
  . 72املصدر نفسه، ص –28
  . املصدر نفسه، الصفحة نفسها –29
  . 39املصدر نفسه، ص –30
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